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T O R O C Z K AY  A N D R Á S

Mike apja
Mike az egyik csapos ott, ahol dolgozom.
Az apja villanyszerelő.
Hegesztéstől hunyorgó szemmel
az eresz alól nézi a már egy hónapos esőt,
aminek olyan hangja van, mint
egy ventillátornak, vagy meszelés miatt
letakart bútoroknak, ha elmegy mellettük az ember.

Együtt járják – apa fiával – a falu három kocsmáját.
Van egy lánya is, igazi firecracker.
Mike apja láncdohányos, elvált, az anyját ápolja.
A nyár közepétől rendszeresen
belopózunk egy pubba
zárás után, éjfél után settenkedünk be,
miután az a hely, ahol Mike és én dolgozunk,
kidob bennünket, magunkra zárjuk az ajtót,
néha a tulajdonos sem jön le.
Cigarettájából kínál.
Meggyőződése, hogy használ az egészségemnek.
Szétbagózott hangjával hörgi :
It’s healthy. Look at me !
Többször rákérdez
a bezárt kocsmában,
hogy ha Magyarországon lennénk,
és ugyanígy fumárézna,
az legális lenne-e.
Akárhányszor mondom neki a választ,
hogy mi sem természetesebb,
csóválja a fejét. Crazy.
És megígéri, hogy eljön és kipróbálja.
Dire Straits-rajongó.
A zenegépből csak azt kér.

Én David Bowie-tól a Space Oddity-t
hallgatom.
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Parkolóhely
Amikor kikísértelek a buszhoz, sokáig fagyoskodtunk a megállóban, hajnalban 
nagyon hideg volt,
ezért bementünk a templomba, végighallgatni egy misét,
engem megérintett, habár nem értettem teljesen, azt hiszem, a reményről szólt, talán 
csak utólag költöm így, de most már így marad, te, aki jobban értetted, csak annyit 
mondtál a papnak, aki már a buszmegállóban kiszúrhatott minket :
it was interesting. Aztán megittunk egy kávét egy hotelban,
ahol egy, mint később kiderült, a tegnapi rendbontás miatt mogorva néni szolgált fel, 
valahogy szóba elegyedtünk vele, talán a kutyája, vagy az akcentusa miatt, 
és elmondta, ahogy a nénik el szokták mondani, ha kicsit kedves velük az ember, 
a férjével valójában Írországban akartak letelepedni, de ott nem volt parkolóhely, 
ezért átjöttek komppal Walesbe. Itt volt helyük. Meséli, hogy volt egy magyar 
levelezőpartnere, Tibor, aki meg akart tanulni finnül. Mosolygott az öreg finn nénike. 
Már nem él, mondta, ahogy az ő férje sem. Akkor már kedves volt velünk, biztatott 
minket, ha kérünk valamit, csak szóljunk, itt lesz. A nevére már nem emlékszem.

Séta a város kastélya körül
Macska, fekete, néz.
Barátságtalan magánterület-tábla.
Templom mellette, és a templomot
átölelő temető.
A százéves sírokon nincs virág,
csak fű, az viszont méregzöld.
K. mesélte, hogy ide jött ki
a tizennyolc éves meleg srác
énekelni a tizennyolcadik születésnapján,
hogy stayin alive, stayin alive.
Most már állítólag nem is meleg.
Bármelyik sarkon felbukkanhat a pap.
De csak a kocsmában találkozom vele
később, mikor cinkosan lengyelül
próbál majd beszélni hozzám.
Mintha értenem kellene.
Moha, vadszőlő a köveken, rengetegféle madár,
rendezett kertek, ápolatlan temetők, csepergő eső,
ablakokba képzelt figyelő tekintetek.
És a halottak nevei padokon.
Úgy nézem őket, mint ahogy egy
űrhajós nézi a csillagokat.
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Zongora
Éjjel van. Alig vagyunk páran a Royal Oakban.
A nemrég szabadult Balhés Bobbyt, az egykori halászt, majd börtöntölteléket,
akinek csak a hangját hallom hetekig,
már nem engedjük be, hiába könyörög.
Josh kiad neki egy doboz cigit.
Lassan egy óra lesz a pub faliórája szerint, és akkor bezárunk. Délután 
láttam, ahogy Josh, az egyik csapos, elemet cserél ebben az órában.
Épp fish & chipset ettem.
Hallgatta, kattog-e. Most fél egy múlt. Még fél óra.
Isszuk a söreinket. Én John Smith-t.
Minden nap szigorúan két pintet megiszok belőle,
ha éppen nincs buli.
Ott van Mike is, a másik csapos.
Odakint esik az eső. Szakad. Bármelyik nap lehetne az elmúlt hónapból. 
A cégérek nyikorognak a szélben.
A piros emberke a közlekedési lámpán vigyázban ázik.
Josh családjának van egy farmja ebben az
üdülőparadicsomban, tulajdonképp magyar fejjel gondolkodva milliomos. 
Fiatal, gazdag, jóképű.
Walesi fejjel gondolkodva már nem hiszem,
hogy gazdagnak számítana.
Akkor nem lenne csapos. Vagy ki tudja.
Odaül a zongorához, leüt pár hangot.
Talán nem is tud játszani.
Talán csak én akarom belehallani a dallamot.
Amikor odanézek,
egymásra mosolygunk. Egyik unokatestvéremre emlékeztet. Piercing-őrült, 
lehetetlen ízlésű, nagy mellű, szép és kedves pincérlány a barátnője, Carell.
Még pár év, és szakítanak.
Esetlenül megkérdem Josh-tól, tud-e játszani,
miközben odamegyek a sörömmel.
(Ott mindent esetlenül csináltam.) Kicsit furcsállja a kérdést. Azt válaszolja, 
igen. Belekezd egy közepesen nehéz etűdféleségbe, de nem emlékszik rá 
pontosan, szabadkozik, hogy hamis a zongora. Tényleg az, főleg a felső 
hangoknál.
Ezzel együtt valahogy mégis gyönyörű. Másnap megtudom, hogy Mike 
aznap megmentette az életét,
de hiába mondják el háromszor, azt már nem értem, hogyan. Talán a 
sültkrumpli.
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Idióta
A remény idióta,
nincsen egyáltalán agya.
Ezt egy versben olvastam.

Mint mikor kiflit, zsemlét vesz az ember,
és a műanyag zacskónak a száját
csipegeti, nem biztos benne,
hogy a jó oldalon van,
aztán elsírja magát.
Elsírja magát, mikor először
érzi az óceán szagát.
Aztán akkor is, mikor utoljára.

(Évekkel később jövök rá,
a versben nem a remény,
hanem a félelem volt idióta.
Későn.)

Néni
Az egyik ezeréves ház mellett, a buszmegállóban ősz néni, könnyű, kék 
ruhában. Az épület árnyas sarkában áll. Egyik kezében botját tartja, 
másikban pedig zsebkendőt. Azzal próbálja megfogni a döglött madarat, 
hogy a mellette lévő kukába dobja. Amikor sikerül neki végre (a szárnynál 
próbálkozik, fej és mellkas összetörve, csak egy pillantást vetek rá, alvadt, 
fakó, mattvörös vér, kibomlott zsigerek, az egykor áramvonalas test 
összekuszálódott maradványa), összecsapdossa tenyerét, és lassan elindul 
a napfényes keskeny járdán a Memorial Hall felé.
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Toroczkay András (1981, Budapest): költő, újságíró. Kötete: 
Napfényvesztés (Magyar Napló, 2010).


